Pastoral
das Celebrações
“Nossa vida é sempre uma
alternância entre o lutar e o
celebrar.” (Frei Carlos Mesters)
Só nós, humanos, somos capazes de
celebrar, por que celebrar é, antes de
tudo, dizer sim à vida. Aprendemos com
Frei Cláudio que ritos e celebrações só se
justificam quando expressam lutas partilhadas, esperanças coletivas, lembranças
comuns, vivências profundas, tudo banhado no mistério da existência. Ao longo de seu pastoreio, ele nos tem mostrado um jeito de combinar vida litúrgica e
celebrativa com a realidade cotidiana:

objetivos, projetos e valores tais como:
fé, fraternidade, cidadania, justiça.
Deus não é Deus acima nem fora de
nós, ele é o coração mesmo da realidade
cotidiana. Esse é um dos ensinamentos
de Frei Cláudio. A partir do Concílio Vaticano II, quando o sacramento é celebrado, tomamos consciência da graça,
presente desde sempre, e podemos assumi-la melhor, não existe a mágica de
tornar Deus presente.

“Quando dois ou mais estiverem
reunidos em meu nome, eu estarei
no meio de vocês”. (Mt 18,20)
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Nos primeiros séculos, a comunidade
igreja só se reunia para partir o pão. Rezavam e cantavam. O roteiro da Missa
veio bem depois, e só o padre comungava. A partir do Concílio de Trento, entre
1545 e 1563, a Liturgia da Missa foi normatizada para toda a Igreja Católica. A
Missa deve ser celebrada a partir de seu
contexto cultural. Salvaguardando o Cânon, seu texto deve ser adaptado à voz e
à cultura do povo. Só assim ela vai significar a Última Ceia de Jesus e seus apóstolos para as diferentes comunidades.
Há quarenta e cinco anos, as missas
dominicais, celebradas por Frei Cláudio,
mantêm-se renovadas na forma e na
linguagem, fieis ao melhor espírito da
Igreja. Seus participantes assumem papel ativo, saindo revigorados e instigados por questões relativas ao seu com-

promisso cristão diante da realidade.
Há um sentimento que a todos envolve,
de que o culto que agrada a Deus é o
“mãos à obra”, pois, verdadeiramente,
um gesto vale mais que mil palavras ou
orações!
O folheto usado nas missas, o Boletim do Carmo, apresenta uma peculiaridade: sua tradição é a de mudar
constantemente. Sua leitura, em ordem cronológica, permite a reconstituição da história da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo.
Todas as celebrações do calendário litúrgico sempre foram organizadas, uma
a uma, respeitando o contexto e o momento histórico, em estreita colaboração
com os paroquianos. Esse jeito de conduzir os trabalhos só fez estreitar as relações entre o Pároco e seu rebanho.
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Sob a condução de Frei Cláudio, as
grandes datas litúrgicas eram compreendidas como unidades de sentido.
Novena e Festa da Padroeira – A
Novena é tempo de preparação para a
festa maior dos carmelitas: o dia de Nossa Senhora do Carmo, mundialmente
comemorado em 16 de julho. Em nossa Paróquia, sempre significou um sinal
de entrosamento entre a vida espiritual
e gestos concretos do voluntariado nos
serviços pastorais. Era comum a novena
ser realizada em conjunto com outras
paróquias vizinhas, inclusive dos aglomerados. Além das orações, compartilhavam-se momentos de arte e cultura: a
fé iluminando o chão da vida e esse concretizando nossa fé!
A Páscoa é o ponto culminante de
um processo que começa, lá atrás, na
Quaresma, com a Campanha da Fraternidade, seguida da Semana Santa. Sua
celebração é vivenciada sob a ótica da
ressurreição, da alegria, das superações
diárias – pequenas ressurreições. O
lado triste da dor no Calvário fica como
passagem tocante e transformadora.
Nada mais inspirador do que ouvir Frei
Cláudio na celebração da Vigília Pascal,
talvez a festa mais significativa da Igreja Católica.
O tempo do Advento e o Natal são
vividos de maneira inspirada. Tudo se
conjuga harmoniosamente: a liturgia, a
decoração da igreja, as orações, as reflexões, a própria elaboração do presépio.
Muitas vezes, o presépio foi construído,
baseado em temas do momento histórico: a triste realidade das comunidades
carentes, os clamores da natureza e a
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consciência ecológica, a vida nas grandes metrópoles, etc. Em todos, o trabalho artesanal, textos renovados e sugestivos, gestos criativos – como a utilização
de materiais reciclados, por exemplo –
revelavam o real sentido do nascimento de Jesus, sem romantismo infantil ou
consumismo perverso.

Pastorais
Pentecostes, Corpus Christi, as demais
celebrações e comemorações isoladas,
também eram objeto de cuidado e de
intensa participação da comunidade.
As celebrações de Corpus Christi – a
Festa da Eucaristia – por várias vezes,
significaram momentos de congraçamento com outras paróquias. Com a vizinha São Mateus, caminhamos em procissão até a Praça Julien Rien, culminando
com um encontro fervoroso. Em conjunto
com as sete paróquias da Forania de Santa Efigênia, realizamos uma concorrida
Missa, na Praça JK. No altar das ofertas,
um grande e bonito mapa da Forania.
Ainda celebrando Corpus Christi, a
importância da vida doada foi traduzida
em Campanhas de Doação de Órgãos.
Gestos, textos, homilias, testemunhos
de famílias de doadores e de transplantados conscientizaram pessoas, em toda
a Forania, acerca da necessidade da
doação. O Corpo de Deus reverenciado
em corpos fragilizados.
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Momentos que
icaram na memória
Jubileu da Paróquia – Em julho de
1990, começaram os preparativos para
a celebração dos 50 anos de fundação
da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Foi feito um mapa delimitando nove
núcleos na área do entorno da igreja.
A cada dia, um desses núcleos se responsabilizava pela organização e condução da Novena. A história da Paróquia foi tema da Liturgia da Palavra
nos nove dias. Os Correios emitiram
um belísssimo selo comemorativo do
evento. Houve debates, exposições,
encontros, entrevistas que intensificaram as relações entre a Paróquia e a
Comunidade Carmo-Sion.
Nossa Senhora do Carmo Peregrina – Em comemoração aos 750 anos
do Escapulário, uma imagem de Nossa
Senhora do Carmo visitou o mundo inteiro. Em Belo Horizonte, nossa Paróquia coordenou a visita a outras igrejas
e conventos e, através de uma série de
missas, homilias e palestras, celebrou
com a comunidade.
Santa Terezinha – O centenário
da morte de Santa Terezinha mereceu
da Igreja do Carmo um tempo especial, com palestras e textos no boletim, em que todos conheceram a vida
tão curta e tão rica desta santa.
Esses, e tantos outros mais, são os
exemplos iluminados de celebrações,
demonstrando, que elas não são apenas ritos vazios, mas oportunidades
de se descobrir, nas mínimas coisas do
dia a dia, o sinal do amor de Deus.

Pastorais

Pastoral de
Evangelização
Sacramentos
Desde que chegou à Paróquia do Carmo, Frei Cláudio teve a preocupação de atualizar, de acordo com as orientações do Concílio Vaticano II, as celebrações dos Sacramentos. Antes da própria celebração,
os interessados deveriam passar por um período de reconhecimento e
de reflexão acerca do Sacramento. Para cada um deles, constituiu-se
uma equipe de leigos voluntários que, antes de tudo, era preparada,
ela também, para os novos tempos, recebendo atualização e acompanhamento permanentes.

Batismo – Curso de Preparação
No primeiro encontro a que pais e padrinhos compareciam, a Equipe
do Batismo fazia um decisivo esclarecimento sobre a presença de Deus –
de sua graça – em todas as criaturas e de modo especial nos seres humanos: o amor de Deus não conhece vingança, muito menos em crianças
inocentes; o amedrontador pecado original, indubitavelmente, não
existe, não havendo necessidade de que dele alguém seja purificado.
O que há é a confirmação da graça nas pessoas, na celebração, representadas por pais e padrinhos. A graça é dádiva, presente de Deus,
desde sempre, para a humanidade. O Batismo celebra essa graça fundamental, que é a própria vida, confirmando-a no ritual e através dos
participantes.
Água, óleo, cruz, vela e Bíblia são símbolos assim explicados:
Jesus se apresentou como ‘água viva’, o ser humano é água! Como
a água, a graça nos preenche, nos envolve e se faz bênção divina.
A utilização do óleo remonta ao tempo dos antigos atletas gregos,
servia para dar elasticidade aos músculos e agilidade ao corpo em competições esportivas. Como símbolo religioso, quer dizer que a graça
divina nos fortalece, para que lidemos bem com a vida e com as relações.
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Lembra-nos de que boas obras, celebrações e oração nos predispõem à
fluência da graça – união com Deus –
em nosso viver e conviver.
A cruz significa, antes de tudo, a
conexão entre tudo e todos, no sentido
vertical e no sentido horizontal, tanto
fora como dentro de nós, no profano e
no religioso.
A vela representa a Luz que Jesus
trouxe ao mundo, revelando o amor de
Deus a iluminar nossos passos.

A Bíblia contém a expressão da fé
do Povo de Deus, no longínquo passado
e no testemunho de Jesus. Suas mensagens, densas de simbolismo, servem de
orientação para a nossa caminhada.
Mais do que ser lida, a Bíblia tem de
ser ‘ouvida’ e ‘interpretada’, segundo
as circunstâncias que se alteram e se
renovam.
A compreensão do sentido e o rito
do sacramento são objetos de constante
atenção e aprimoramento da equipe.

Primeira eucaristia – Catequese
Toda Catequese nasce de uma
concepção do mundo, de Deus, do
homem e da Igreja.
A Catequese que se praticava na Paróquia, antes de 1967, era inspirada pelas

concepções anteriores ao Vaticano II. Tinha
como objetivo a transmissão dos conhecimentos sobre Deus, Jesus Cristo, a Igreja e
a criação, através da memorização; o conteúdo vinha na forma de perguntas e respostas que deveriam ser decoradas:
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Quem é Deus?
- É um espírito perfeitíssimo,
eterno, criador do céu e da terra.
Quantos deuses há?
- Há um só Deus em três pessoas
realmente distintas: Pai, Filho e
Espírito Santo.
Saber de cor os Mandamentos da
Lei de Deus, os da Igreja e as orações
dos fieis era indispensável. A transmissão de noções de doutrina não levava
em conta o contexto, a vivência ou a
experiência das pessoas.
Em consequência, gerava-se uma
prática religiosa, isolada do mundo
concreto, sustentada por devoções e
ritos, sem ligação com a vida do dia
a dia. Não era de se estranhar que
as celebrações fossem frequentadas
quase que só por mulheres e crianças.
Urgia alcançar uma educação da
fé que não fosse desprezada ao fim
da escola primária, mas que acompanhasse a pessoa até a idade adulta.
Para tanto, foi preciso integrar fé e
ciência. Renovada a ação pastoral,
com base nas conclusões do Concílio,
renovou-se, também, a Catequese:
a partir de então, ela adquiriu um
caráter bíblico e pascal, e passou a se
inspirar na vida concreta das crianças
e dos jovens.
Um Centro de Catequese foi constituído, grupos de crianças se apresentaram. Professoras e mães assumiram
os encontros e buscaram novos conteúdos, métodos e mensagem. Com a
orientação teológica de Frei Cláudio, o
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grupo logo vislumbrou a possibilidade
de um cristianismo alegre e arejado,
vivenciado de maneira criativa, consciente e corajosa.
O sentido da narrativa bíblica foi
cuidadosamente levado à sala de aula
com o tema: “Do Cosmo ao Paraíso, a
Bíblia e a criação do mundo e a história de Adão e Eva: o mundo natural e o
humano são presentes de Deus. A vida,
maravilhosa aventura, deve ser vivida
em plenitude, a partir dos valores do
Evangelho e em comum-união com a
Igreja”. Os demais temas de preparação à Primeira Eucaristia vieram naturalmente, estudados à luz do Vaticano
II e trabalhados, sempre, em forma de
diálogo, dinâmicas e jogos.

A nova proposta pastoral entusiasmou grandes e pequenos. O interesse
das crianças era visível, elas eram tão
numerosas, que foi necessário estabelecer vários horários para os encontros
semanais, a fim de que todas fossem
atendidas.
Pessoas de várias paróquias e até de
outras cidades vinham buscar nossas
apostilas. A edição dos catecismos
foi consequência natural, para atender à demanda. As professoras Eliane
Moreira e Eliane Pimenta, com o
suporte de Frei Cláudio, sistematizaram
a coleção “No Ritmo da Vida”, publicada pela Editora Vozes e composta,
inicialmente, de quatro volumes:
• No Jardim de Deus
(Crianças de 7 anos)
• Ao Encontro das Pessoas
(Crianças de 8 anos)
• Na Espiral da Vida
(Crianças de 9-10 anos, Primeira
Eucaristia)
• Viver: Ser Responsável
(Crianças de 10-11 anos,
Perseverança)
O trabalho do Centro de Catequese
se integrava à ação pastoral do Carmo
como um todo. As professoras frequentavam os cursos de Teologia para
Leigos, enquanto os diversos serviços e
pastorais se estruturavam. Dois novos
livros – dos mesmos autores, da mesma
editora, ilustrados por Alvimar Moreira
– inspirados nas reflexões sobre a nova
forma de viver a fé, foram lançados
com grande repercussão:

• Entender Moral, Pecado e
Confissão
• Entender o Jeito Hoje de Viver
a Fé.
O formato da Equipe de Catequese
do Carmo evoluiu, acompanhando o
passar dos anos. O núcleo fundador se
manteve fiel – temos catequistas que
trabalham na Paróquia há mais de
quarenta anos. Algumas se mudaram,
mas jovens professoras vieram enriquecer o grupo, que continua estável
e entusiasmado, graças ao apoio firme
de Frei Cláudio.
Sintonizada com a dinâmica da
Paróquia, a metodologia era constantemente atualizada. Conservou-se o
ambiente afetivo, no qual a acolhida e
a disposição à escuta, ainda hoje, criam
um clima de companheirismo e fraternidade, sempre sob a inspiração dos
valores evangélicos.
A confiança das famílias se manteve, mesmo com tantas mudanças na
sociedade. A Catequese atende, atualmente, cerca de cento e vinte crianças
em várias turmas de Pré- e de Primeira
Eucaristia. Muitas são do Carmo e de
bairros próximos e muitas vêm de longe
para os encontros semanais. Aqui, participam de um momento de Vivência
em Comunidade – quando aprendem
noções comuns à vida da Igreja – e
seguem depois para os diversos grupos.
Os pais são convidados para as festas
maiores do Ano Litúrgico, e, mensalmente, para a Missa da Família. A Primeira Eucaristia é realizada após dois
anos de preparação.
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Objetivos da Catequese,
sintetizados por Frei Cláudio:
• Familiarizar a criança com a BOA NOTÍCIA do Evangelho, rabiscada na própria
vida e sonhada no coração infantil, revelada por Jesus e transmitida pela Igreja.
• Inserir o Ensino Religioso no contexto da própria experiência da criança,
cultivando uma relação pessoal com Deus, na qual ela vivencie a gratuidade
do amor que, na misericórdia, se faz perdão.
• Ajudar a criança na busca de respostas para perguntas básicas como: quem
sou eu? Qual é o sentido da vida? O que Deus significa para mim? Como
lidar com o mal, o sofrimento e a morte? Que valores devem-me orientar?
• Fortalecer a consciência da relação de pertença, na qual a criança se percebe na relação filial com Deus e fraternal com os outros.
• Ao ligar os ensinamentos a episódios da Bíblia (Adão e Eva, Moisés, Davi,
Profetas, Jesus) valorizar a dimensão simbólica e nunca reduzir as realidades
transcendentes a simples coisas. Pelo contrário, abrir espaços, em que todos
possam encontrar-se e viver o amor.
• Recorrer sempre aos fatos da vida e às narrações, como fazia Jesus e nunca
congelar Deus e sua Verdade em formulações desatualizadas.
• Centralizar a catequese na igura e mensagem de Jesus, evidenciando sua
presença viva e libertadora entre nós, através das pessoas, dos fatos, da
comunidade, dos sacramentos e, sobretudo, dos gestos de solidariedade.
• Valorizar Maria como protótipo (igura primeira) da nossa fé e da vida
cristã, da qual ela se faz inspiração.
• Vivenciar a dinâmica dos Sacramentos, através de celebrações e ritos com
densidade poética, nos quais expressamos a presença amiga de Deus, do
próximo e da realidade em que vivemos.
• Alimentar o único modo digno de viver neste mundo: sermos comum-união.

Crisma – Curso de Preparação
Andar com fé eu vou, que a fé
não costuma falhar...
Na década de 1970, foi criado o curso
de preparação à Crisma, em nossa paróquia, com o intuito de inserir os jovens,
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como participantes ativos, na comunidade eclesial.
Ministrado em seis tardes de sábado,
o primeiro passo era dado já na inscrição,
feita pessoalmente pelo candidato, que
afirmava assim sua vontade de receber

o sacramento. Duas reuniões eram realizadas com pais e padrinhos, quando
se discutia a importância daquele gesto
na vida de seus filhos e afilhados. Havia,
também, a celebração do perdão.
O conteúdo do curso abrangia os
temas:
• Presença de Deus no mundo
atual
• As alianças de Deus com os
homens (a História da Salvação)
• A pessoa de Jesus Cristo
• A fé cristã e os sacramentos
• O sacramento da Crisma
• A ação do Espírito Santo e seus
dons
• Igreja e cidadania.
Os temas eram trabalhados através
de jogos pedagógicos e dinâmicas de

grupo; as palestras incluíam debates e
trocas de experiências; textos bíblicos
eram estudados via poemas de Shakespeare e Carlos Drummond; textos de
Saint Exupéry, Betinho, Leonardo Boff,
entre outros. As parábolas de Jesus
faziam-se atuais, confrontadas com
músicas, filmes e vídeos selecionados.
A participação entusiasta dos jovens
inscritos era uma recompensa para
a equipe de adultos que os acompanhava. O curso era concluído com uma
Celebração Final, partilhada pelas famílias e amigos.
Depois da celebração da Crisma, vinha
o convite para o trabalho na comunidade do Carmo, trazendo sempre novas
forças para o Grupo de Jovens e demais
serviços da Paróquia.

Algumas parábolas
estudadas e temas
correlatos
• O semeador (Mc. 4, 1-20) – A igreja
• Os discípulos dois a dois (Mc. 6, 7-12)
– A comunidade
• O bom samaritano (Lc. 10, 25-37) – O
bem comum
• A samaritana (Jo. 4, 7-15) – Convivência
em paz
• Cura do paralítico (Mc. 2, 1-12) – Fé
• Mulher adúltera (Jo.8,1-11) – O profeta
• Multiplicação dos pães (Jo. 6, 1-15)
– Comunhão
• Pagamento dos impostos (Mc.12,1317) – Política
• Oferta da viúva (Lc.21, 1-4)
– Participação
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Matrimônio – Encontro de Noivos
O Encontro de Noivos da Igreja do
Carmo começou em 1973. Um grupo de
casais, oriundo do Santuário de Santo
Antônio, da rua Pernambuco, procurou
Frei Cláudio sugerindo-lhe esse serviço
na paróquia. Esse grupo integrou-se a
outro, de Reflexão Bíblica, que já era
orientado por Frei Carlos e Frei Cláudio
e, logo, assumiram juntos um trabalho
com noivos.
Para embasar esse trabalho, semanalmente, eles se reuniam, convidando
médicos, psicólogos, advogados e outras
pessoas que pudessem orientá-los,
discutindo temas relacionados ao casamento e à família.
O Encontro de Noivos que, anteriormente, era realizado durante um fim
de semana inteiro, passou a ocupar
uma tarde de sábado. Condensado,
com ênfase na troca de experiências,
ele visava suscitar questionamentos,
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através de palestras sobre o Sacramento do Matrimônio e sobre aspectos
psicológicos e relacionais da vida a dois.
Era o Encontro de Noivos mais procurado da cidade. O número de participantes foi fixado em 40 casais, mas
a procura, sempre, era maior e não se
limitava aos paroquianos. Havia cerca
de 30 casais, designados casais dirigentes, que trabalhavam em rodízio.
A turma de casais dirigentes ficou
tão amiga e tão unida, que até hoje
convivem. Seus filhos são amigos, há
muitos compadres e comadres, viajam
juntos. Partilharam alegrias e tristezas,
sempre com a orientação e a amizade
de Frei Cláudio, vivenciando a comumunião entre eles.
O Encontro de Noivos permanece até
nossos dias, porém, com um número
bem menor de voluntários e de participantes. Sinal dos tempos?...

Unção dos enfermos – Visitação de enfermos e idosos
A Equipe de Visitação trabalha em
estreita colaboração com o padre. Os
voluntários visitam, semanalmente, pessoas idosas e enfermas, para dar assistência e levar a Comunhão, e o sacerdote,
quando solicitado, para a Confissão e a
Unção dos Enfermos.
As visitas são feitas em residências
particulares, casas de repouso, clínicas
e hospitais situados nos limites da Paróquia. Os pedidos são deixados na Secretaria Paroquial, para melhor coordenação dos atendimentos.
O serviço começou na década de 1980,
sob a orientação segura e muito próxima

de Frei Domingos e Frei Cláudio.
“Tua fé te salvou” é o título de um livro
escrito por Frei Cláudio, que nos permite
perceber seu profundo envolvimento e
carinho com esse ministério sacerdotal.

CEPA – Centro Carmelitano de
Espiritualidade e Pastoral
O CEPA foi criado, em 1998, para ser
instrumento de reflexão e vivência de
uma espiritualidade cristã, inserido na
realidade da Comunidade Carmo-Sion.
Os paroquianos que tornaram o CEPA
uma realidade acreditaram na existência de um expressivo patrimônio espiritual, que precisava ser divulgado: a
Espiritualidade Carmelitana.
Seu objetivo era a prestação de um
serviço pastoral de espiritualidade encarnada e carmelitana, atuando para além
dos limites de nossa comunidade paroquial. Especificamente, se propunha a:
• possibilitar que pessoas de outras
comunidades tivessem acesso à
riqueza da espiritualidade carmelitana e à vivência comunitária
e de serviços da Paróquia Nossa
Senhora do Carmo;

• criar memória dessa vivência e das
ideias que a inspiraram;
• restituir e alimentar o entusiasmo
perdido ante os desafios do
mundo e o materialismo;
• criar uma Pastoral de Classe Média;
• valorizar a vivência da espiritualidade.
CEPA, do latim cæpa, substantivo,
feminino – pequeno resto de um
tronco ressequido, que permanece vivo e do qual brota a planta,
mesmo na terra mais seca e nas condições mais adversas.

CEPA representou bem o querer do
Centro de Espiritualidade e Pastoral: ser
um modesto instrumento da fé, contribuindo para que a vida, sempre renovada pelo Espírito de Deus, jorrasse e
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se espalhasse por toda a comunidade,
no seguimento de Jesus de Nazaré, na
prática do amor e da fraternidade, e na
luta pela justiça.

“Até agora, a maioria das iniciativas
da comunidade Carmo-Sion
estava voltada para a assistência
à população de baixa renda do
entorno da comunidade. Com o
Centro de Espiritualidade, volta-se
para a própria comunidade,
atendendo a uma necessidade muito
especíica e de grande signiicado.”
(Frei Domingos Fragoso)
As principais atividades do CEPA eram:

• Manhãs de Relexão
• Recolhimento Espiritual
• Debates sobre livros, ilmes,
novelas e quaisquer outras
formas de comunicação social
• Retiros
• Cursos
• Publicações periódicas
(revistas,folhetos,fitas, vídeos e
assemelhados)
Presidido por Frei Cláudio, o grupo
era composto por uma Equipe de Coordenação, um Conselho de Validação
de Planejamento e Avaliação de Resultados e um Conselho de Orientação e
Assessoramento.

Acolhida
Inúmeras pessoas procuram a igreja
diariamente: às vezes, só de passagem,
para um pequeno gesto de oração – é
preciso manter a porta sempre aberta!
Outras vezes, angustiadas, em busca de
um pequeno alívio, mesmo que passageiro. Acolher, de acordo com a nossa
orientação pastoral, significa estar
pronto a receber e ouvir, sem discriminação, sem pré-julgamento, com uma
escuta atenta e carinhosa e, quando
possível, uma palavra amiga.
A Equipe da Acolhida foi criada
em 1994, com o objetivo de atender a
essas situações e é formada por gente
que se dispõe a fazer, algumas horas
por semana, um plantão de disponibilidade, de cuidado e de calor humano.
Em algumas ocasiões, chegou a
contar com quase 50 pessoas, que se
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distribuíam nas manhãs e tardes dos
dias úteis, para manter a igreja aberta.
Um coordenador organiza a escala
de presença e garante a comunicação
entre os membros. Como as pessoas
trabalham em dias e horários diferentes, mensalmente, se faz uma reunião
geral, para troca de experiências, espiritualização e congraçamento.
Além disso, sempre foi possível contar
com a ‘turma’ da Acolhida para diversas
tarefas, em festas e celebrações.

Pastorais

Pastoral
da Família
Introdução
É no convívio familiar que se desperta para o senso moral, a conquista da autonomia na conduta pessoal e coletiva e são aprendidas as
primeiras lições de catequese. É o primeiro lugar da convivência com o
diferente, da aceitação e da integração com o outro. É o grupo do cuidado, em que se praticam os primeiros ensaios da cidadania.
A Pastoral da Família busca resgatar essa instituição como espaço de
evangelização e de formação de cidadãos éticos e solidários. Airma, à
comunidade, que existe uma BOA NOVA na união de um casal para a
fundação de um lar.
O objetivo da Pastoral é a redescoberta dos valores da família: encontro, convivência, ponto de partida para um mundo mais humano e cristão e a vivência dos valores evangélicos.

Ética ↔ Bondade
Estética ↔ Beleza
Justiça ↔ Solidariedade
Paz ↔ Fraternidade

A Pastoral da Família, no Carmo, se orienta para os diversos grupos
de pessoas: mães, pais, crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo
o Grupo Abertura, o Encontro de Casais, o Clube de Mães e o Bazar da
Vovó.
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Encontro de casais
O primeiro Encontro de Casais no
Carmo – ECC foi realizado em setembro
de 1978. Seu formato e conteúdo evoluíram com o passar dos anos, sempre
buscando responder, de modo eicaz, às
necessidades das famílias, a partir das
mudanças da sociedade. Em 2013, foi
realizado o trigésimo quinto ECC. Há um
registro da participação de mil e oitenta
e cinco casais até esse período.
O ECC visa à união dos cônjuges, à
compreensão e aceitação mútua, à valorização recíproca, em prol de autêntica
unidade conjugal. Propõe pistas para
que os casais se reencontrem consigo,
com os ilhos, com a comunidade e,
assim, com Cristo.
Busca, prioritariamente, o levantamento e a discussão das questões conjugais e educacionais e a aproximação
do casal à Igreja. E, também, integrá-lo

na vivência comunitária (trabalho, paróquia, sociedade), motivando-o para o
serviço ao próximo.
A estrutura do ECC compreende o
trabalho coletivo de um grupo de leigos
que, a partir de um esquema previamente estabelecido, dão todo seu esforço
em benefício dos Encontristas, transformando o contato pessoal em agente
catalizador de mudança e crescimento.
A coordenação do ECC, dividida em
várias equipes segundo os diversos setores
e serviços, trabalha em clima de alegria,
bom humor e entusiasmo, promovendo
a relexão dos diversos aspectos da vida
conjugal e familiar de forma positiva, a
um tempo realista e otimista, via palestras, depoimentos e dinâmicas de grupo.
O ECC não tem, como inalidade, a
recuperação de desajustamentos conjugais, nem a conversão dos participantes.
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São aceitos casais de outras denominações cristãs.
Cabe observar que, durante todo o
período de existência do Encontro, vários
casais que dele participaram por insistência de amigos, ao inal, redescobriram seu
compromisso com a família e a Igreja.
A coordenação central do ECC tem,
como responsáveis diretos, uma equipe

de cinco casais, mais o Diretor Espiritual,
que é Frei Cláudio. Essa equipe se responsabiliza pela organização dos encontros e pela realização de atividades após
os mesmos. O Diretor Espiritual cuida de
manter viva a espiritualidade do grupo,
inspirada no Evangelho, incentivando a
prática da fé, inserida na realidade das
famílias e da sociedade.

Grupo de jovens “Abertura”
Frei Cláudio acompanhado de José
Maria, Heltinho, Helinho entre outros,
planejaram o que viria a ser um movimento jovem atuante, forte e alegre –
o Grupo Abertura.
De início, ocorriam dois encontros
anuais, organizados e preparados pelos
próprios jovens e com participação de
interessados.
A partir de 1984, o Grupo concentrou-se mais nos interesses e necessidades da Paróquia do Carmo. Frei Cláudio
incentivava os jovens a serem mais criativos, se envolverem mais na realidade,
respondendo, de perto, aos problemas
colocados à juventude.
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Os encontros e reuniões eram momentos de relexão sobre a vida cristã e instrumento de crescimento pessoal.
Motivados pelo Abertura, muitos
jovens se integraram nas pastorais do
Carmo. Envolvidos com a comunidade,
promoviam festas, angariavam recursos. (Jantar Robin Hood, chopadas e
festas juninas). A animação da Missa
das 19h30min, do domingo, era de sua
responsabilidade e muitos compareciam
com a alegria de seus violões. Ponto
de união, ensejava encontros, saídas,
comemorações.
O Abertura atuava junto à comunidade carente da Paróquia. Os jovens visitavam e auxiliavam o Pró-Menor (hoje
Conviver no Carmo) e as creches. Estavam
sempre prontos a colaborar no que fosse
necessário. Ao chegarem à idade adulta,
dedicavam-se ao Curso de Noivos, ao
Batismo, à Crisma e à Catequese.
Em 1999, no Centro Dom Bosco,
realizou-se um grande encontro para
comemorar os vinte anos do Abertura.
Foi rico momento de celebração da fé e
das verdadeiras amizades, as que icam
para sempre.

Clube de mães
“Pertencer ao Clube de Mães é
um jeito de tecer a vida, através
de lãs e agulhas.”
Criado no inal da década de 1980, o
Clube de Mães teve, inicialmente, o objetivo de confeccionar roupas para asilos,
creches e hospitais. Antes da produção
de peças para doação, foi necessário
formar o grupo, ensinando às voluntárias crochê, tricô e bordado, o que deu
origem a uma convivência amena, agradável, a favorecer a vida e a eliminar as
tensões do dia a dia.
Transcrevemos, ao lado, o depoimento
de D. Diomira, antiga voluntária que
coordenou o serviço por muitos anos.

“Um belo domingo, minha ilha
chegou em casa e disse: – Mãe, lá na
Igreja do Carmo, estão precisando
de voluntárias para o Clube de
Mães. Eu já dei seu nome e seu
telefone, para a senhora atuar como
professora de tricô.
No dia seguinte, fui à secretaria
da Igreja, que me encaminhou a D.
Oraida, no Clube de Mães. Eu disse:
– D. Oraida, minha ilha me indicou
como professora. Eu faço tricô,
mas não sou tricoteira. Só faço
sapatinhos e xales.
Ela me perguntou se eu distinguia
ponto de tricô de ponto de meia. Eu
ri e disse que havia feito sapatinhos
para todos os meus ilhos e netos.
Também havia ensinado minhas
duas ilhas a fazer tricô.
D. Oraida respondeu que era
exatamente o que ela procurava,
pois não tinha jeito para ensinar.
Então, ela me explicou como seriam
as aulas, marcamos os horários e foi
assim que tudo começou.
Como ensinar:
- colocar 20 pontos na agulha e
ensinar o ponto tricô até que a
aluna consiga o ponto perfeito.
- fazer a mesma coisa com o ponto
meia.
- só quando a aluna estiver com o
ponto perfeito, dar continuidade
aos trabalhos.
Ensinei foi a muita gente!”
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Bazar da vovó
Se sábado é dia de sol, domingo de missa e segunda
de preguiça, terça-feira é dia de BAZAR DA VOVÓ
aqui, na Igreja. É dia de trabalho manual, com
certeza. Em meio a modelos e novelos, a máquina
de costura rodando, rodando, as avós tecem o io da
linha, as cores no bordado e a conversa iada. Desiam
histórias de vitórias, de ladeiras e canseiras. Desiam
preces também. Coniam: Nossa Senhora do Carmo
rogai por nós! Amém. Tomam café com bolo, festejam
aniversários, recebem visitas. É hora de apreciar a
beleza que põe mesa, que enfeita a bandeja, a cestinha
de pão, que veste cozinha, guarnece o lavabo, coloca
um crochê e um bordado bem bonito em cada canto
da casa. A menina repara no bordado e diz: Ai, que
lindo! O menino concorda do jeito dele: Legal, legal
mesmo. O crochê cresce e aparece; no pano de prato,
a lor repete o jardim; a prosa vai e vem; a linha
obediente caminha atrás da agulha, na ida e na volta.
De repente, o relógio avisa: acabou-se o encontro, é
hora da despedida. (D. Lélia Vidal Gomes)
Em 1972, Frei Cláudio teve uma conversa com um casal
de paroquianos acerca da sua preocupação com as pessoas
idosas. O casal icou muito entusiasmado e resolveu abraçar
a questão. Entretanto, por uma fatalidade, esse casal morreu
antes de começar o trabalho. Frei Cláudio não desanimou e
chamou as paroquianas Maria das Mercês Paz e Yara Scheid,
convocando-as a continuar o projeto dos idosos.
Nesse mesmo ano de 1972, essas duas senhoras conciliaram esforços e fundaram o Bazar da Vovó cuja denominação não se devia à faixa etária das participantes, mas ao
tipo de trabalho executado: bordados, tricô, crochê, etc.,
feitos com a arte das antigas vovós.
Foi com o objetivo de criar um ambiente agradável, dentro da comunidade paroquial, em que as pessoas
pudessem vivenciar momentos de lazer, numa convivência
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fraterna, rica de ideias e de competências artísticas que surgiu o Bazar da
Vovó. Era um caminho de mão dupla,
pois as voluntárias, enquanto manifestavam seus dotes artísticos, ajudavam
os mais carentes.
A primeira convocação para o trabalho foi feita através do jornalzinho
da paróquia e, a partir daí, apareceram
mais voluntárias e o grupo crescia a cada
semana, tendo chegado ao número signiicativo de noventa participantes.
O grupo é estruturado em equipes,
cada um com a sua líder e incumbido
de tarefas especíicas: comemorações
festivas e religiosas, participação em
cursos e palestras, leituras relexivas, distribuição e recolhimento dos

trabalhos, controle do material, levantamento de custos, busca de donativos, compras e pagamentos, escolha
de modelos, cuidado com os riscos e
ensinamento às novas voluntárias dos
trabalhos do Bazar.
A coordenadora geral era eleita
através do voto de todas as voluntárias participantes. Os trabalhos executados eram apresentados e vendidos
numa festa de confraternização denominada: Chá da Amizade. Os recursos
obtidos, destinados à manutenção do
próprio Bazar e às obras sociais da
paróquia. Assim era alcançado o objetivo inicial de associar o lazer à ocupação gratiicante com inalidade altamente social.
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Pastoral da
Promoção Humana
Alfabetização de adultos –
Resgate da cidadania
D. Regina – o anjo vivo da Igreja do Carmo – foi a fundadora do
Curso de Alfabetização de Adultos, em 1978, e por lá, até hoje, já passaram mais de 500 pessoas.
Como coordenadora do Ambulatório, D. Regina percebeu que algumas pessoas que procuravam o serviço tinham diiculdade para assinar
o próprio nome. Ela tomou a iniciativa de procurar o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização, para assessorá-la na montagem de
um curso. As inscrições choviam, mas as diiculdades também. Depois
de dois anos da inauguração, o MOBRAL foi extinto e, com a intenção
de continuar oferecendo a alfabetização, D.Regina procurou um grupo
de voluntários que se dispusesse a trabalhar com ela.
A ideia era manter duas turmas: uma de iniciantes e outra de alunos
com o conhecimento mais avançado, com idade entre 18 e 68 anos. As
aulas eram de segunda à sexta-feira, das 18h00 às 20h00. Os professores
eram pessoas da paróquia, principalmente aposentados e proissionais
das mais variadas áreas.
Utilizando os métodos Dom Bosco e Paulo Freire, as aulas eram bastante criativas. Além dos exercícios de silabação, formação de palavras
e frases, eram desenvolvidas atividades como: leitura de poesias, trovas
e de músicas populares, bate-papos sobre notícias de jornais, contação
de histórias, cópias de pequenos textos, jogos, recorte de gravuras e de
palavras, caça-palavras, palavras cruzadas, etc. Os objetivos eram ensinar a ler e a escrever, melhorar a linguagem, aumentar o vocabulário,
criar entrosamento entre alunos, promover a sua socialização e, principalmente, despertar o gosto por aprender.
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Dentre as atividades normais de
sala de aula, eram também oferecidas
outras atividades paralelas como: palestras sobre saúde, sobre direitos trabalhistas, sobre o Código de Direitos do
Consumidor, como acompanhar eleições, documentos, vacinações, datas
importantes, etc.
Segundo uma das voluntárias mais
assíduas que também foi coordenadora, Beatriz Werneck:

“Os alunos eram, em sua maioria,
domésticas, porteiros, faxineiros,
mecânicos, trabalhadores
autônomos (catadores de papel,
camelôs), entre outros. Mesmo
enfrentando algumas diiculdades,
como, por exemplo, a falta de
incentivo e de colaboração dos
patrões, eles aprendiam a ler
e a escrever em um período de
dois anos. Alguns eram apenas

alfabetizados, outros adquiriam a
linguagem com mais desenvoltura.”
Fato curioso, registrado um sem
número de vezes, era que alguns alunos
e alunas, quando completavam os dois
anos de curso, se recusavam a parar.
Queriam ir além. O curso era o seu lazer,
o seu momento de pessoalidade.
A partir de 2010, o Curso de Alfabetização de Adultos foi integrado à coordenação da Escola Proissional de Santo
Elias, também um serviço comunitário
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
No ano de 2012, foi feita uma parceria entre a Igreja e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que habilitou
o Curso a certiicar os alunos com nível
fundamental de ensino.
Atualmente, está em andamento a criação de um curso de informática para esses
alunos, agora já com o objetivo de capacitá-los para novas frentes de trabalho.
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Biblioteca Edith Stein
A organização da Biblioteca do
Carmo remonta ao ano de 1969, quando
se tornou necessário oferecer bibliograia de estudo aos frades da Paróquia.
Seu acervo foi sendo formado via doações de livros usados e de ajudas inanceiras vindas da comunidade. À medida
que ocorria a ampliação do acervo, foi
necessária a deinição de espaços diferenciados para a Biblioteca Religiosa e
a Comunitária.
Entre 1998 e 1999 foram apresentados
dois projetos à Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com a Lei de Incentivo
à Cultura. Aprovados, possibilitaram a
informatização do acervo, a aquisição de
software próprio, equipamentos de informática, estantes e livros. A melhoria da
infraestrutura qualiicou o atendimento,
aumentando o número de leitores.
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A Biblioteca foi então batizada, por
Frei Cláudio, com o nome de Edith Stein,
freira carmelita, judia, morta em campo
de concentração. Foi escolhido, para sua
instalação, o prédio anexo à Igreja.
É missão da Biblioteca contribuir
para a formação e o enriquecimento
cultural da Comunidade e promover o
desenvolvimento sócio-educativo dos
frequentadores, garantindo o acesso
a todo o tipo de informação, existente
na instituição.
Para alcançar suas inalidades, a
Biblioteca:
• Oferece espaço e oportunidade
de leitura, de troca de experiências e informações e de desenvolvimento da cidadania.
• Mantém o sistema de empréstimo
de livros aos leitores cadastrados,

•

•

•

•

sugerindo obras de conteúdo
relevante e signiicativo.
Oferece às escolas, creches e
grupos carentes da Paróquia e seu
entorno os projetos constantes no
seu Programa de Extensão.
Assegura a realização desse Programa, através de apresentações
dos grupos de contação de histórias – na Biblioteca Infantil, nas
creches e na turma de Alfabetização de Adultos.
Mantém o programa de reforço
escolar, atendendo, sobretudo, a
alunos de escolas públicas.
Dinamiza a renovação do acervo,
mantendo o repasse das duplicatas e/ou doações não utilizadas,
para instituições carentes (outras
bibliotecas, centros culturais, hospitais e asilos).

É frequentada por inúmeros usuários, entre eles alunos em busca de livros
didáticos e material de pesquisa; pessoas
de todas as idades à procura de livros,
revistas e periódicos. Seu acervo abrange
diversas áreas do conhecimento: Literatura Geral, Infantil e Juvenil, Ciências
Sociais, Psicologia, Filosoia, Religião,
Artes, Ciências Aplicadas, Linguística,
História, Geograia, Biograias e outras.
Atualmente, conta com 63.491 exemplares, 42.639 títulos, 2 funcionárias, 55
voluntários e centenas de leitores cadastrados. O funcionamento da Biblioteca
se dá de 2ª a 6ª feira, entre 8h e 17h.
Os usuários cadastrados contribuem,
anualmente, para a manutenção dessa
instituição que empresta em torno de 3
mil livros por mês.

A Biblioteca Edith Stein
ocupa 3 espaços:
• Biblioteca Comunitária, onde
são realizados os serviços de
processamento técnico, consultas,
cadastros e empréstimos.
• Biblioteca Infantil, onde se
realizam, também, as atividades
de contação de histórias, jogos
e brincadeiras com as crianças.
• Oicina de Reparo de Livros,
destinada à recuperação de
livros daniicados, confecção
de blocos de rascunho e
recuperação de cadernos para
os alunos do reforço escolar.
E desenvolve os projetos:
• Hora do Conto – com o Grupo
“Faz de Conta” na Biblioteca
Infantil.
• Contação de histórias para
adultos.
• Grupo Vai e Volta Cantando –
na última segunda-feira do mês.
• Projeto de Reforço Escolar –
para alunos em situação de
vulnerabilidade social da
1ª série do Ensino Fundamental
até o 3º ano do Ensino Médio.
• Projeto Cinema e Literatura
no Carmo – sessões gratuitas e
comentadas de cinema, abertas
ao público em geral.
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Em 2008, a Biblioteca Edith Stein foi
umas das bibliotecas brasileiras selecionadas pelo Ministério da Cultura,
através do Concurso Machado de Assis,
como Ponto de Leitura. Desde então,
passou a fazer parte da “Rede Biblioteca Viva” plataforma virtual de interlocução e interação das iniciativas de
livre leitura em todo o Brasil. Como premiação recebeu um “kit” com 660 títulos para o acervo bibliográico, mobiliário, material de informática, e ainda
dez assinaturas de periódicos.
A existência de uma biblioteca na
Paróquia se justiica pela necessidade

de espaços destinados ao pensar, ao
criar, ao inovar, ao partilhar. Tal exercício favorece o crescente desenvolvimento da comunidade, através da educação e da socialização, e de uma nova
cultura, alicerçada na solidariedade, na
cidadania e na paz.
O trabalho realizado pela Biblioteca, ao longo desses anos, estimulou
uma forte relação de coniança entre
voluntários, usuários e doadores de
livros, a partir da qual se fortaleceu seu
novo papel de distribuidora de livros,
beneiciando várias instituições, até no
exterior, em países lusófonos.

“Fica decretado o livre acesso de todos à cultura, à fantasia, à
alegria, ao prazer e ao enriquecimento proporcionados pela leitura.
Que cada livro, cada palavra decifrada penetrem corações e mentes
dos leitores, tornando-os pessoas comprometidas com a criação de
um mundo melhor”.
(Primeiro parágrafo do Estatuto da Biblioteca Edith Stein, inspirado no
poema Estatuto do Homem, de Thiago de Mello)

Centro de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente Zilah Spósito
O Centro de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente Zilah Spósito
é uma entidade sem ins lucrativos, que
atua em diferentes áreas da problemática social. Em 1989, um convênio com a
Secretaria de Estado da Justiça permitiu
a implantação, em sua sede, do Juizado
de Pequenas Causas, para atender os
menos favorecidos, em questões de soluções mais simples, passíveis de acordo.
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Belo Horizonte reúne em sua região
metropolitana um grande número de
pessoas de baixa renda, advindas das
mais diversas regiões do estado e do
país. Esse estrato social, que em suas
constelações familiares apresentam
um número maior de filhos, ressentese da falta de assistência jurídica
nas questões referentes às causas de
família.

Três fatores para a criação do
Centro de Defesa:
1) a implantação do Juizado
de Pequenas Causas, não
atendendo às questões de
família, deixou evidenciada
essa lacuna;
2) a promulgação do Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA) em 13 de julho de 1990,
dispondo sobre a proteção
integral à criança e ao
adolescente;
3) a escolha, pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), do tema sobre a
criança, para a Campanha
da Fraternidade de 1991,
mobilizando a sociedade.
Seus objetivos são: a proteção das
crianças e adolescentes em estado de
risco e pobreza, ajudando as famílias na recuperação de seus direitos;
atender a demanda da população do
município, na prestação de assistência
jurídica, completa e gratuita; e orientação em todo tipo de assunto que
diga respeito a esse segmento social.
Fundado em 1992, pela paroquiana
Dra. Annette Cardoso Rocha, juntamente com outras participantes da
comunidade, o Centro de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente
recebeu o nome de “Zilah Spósito” em
homenagem a essa batalhadora pela
causa social, cuja motivação era a solidariedade. Durante o ano de trabalho
atendem-se, em média, 200 familias.

O Centro de Defesa é uma Organização Não-Governamental, atualmente, composta por seis advogados
e uma secretária, atuando na Vara
de Família e na Vara da Infância e
da Juventude (Cível e Penal). Promove a assistência jurídica a famílias
com crianças, adolescentes, adultos,
idosos e pessoas com deiciência,
vitimas de violação de direitos. Tem
estatuto próprio, Certiicado de Utilidade Pública do município e do
estado, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inscrição nos
Conselhos Municipal e Nacional de
Assistência Social.
As atividades realizadas pelo
Centro de Defesa abrangem um
amplo espectro: Adoção, Guarda,
Curatela, Tutela, Ação de alimentos
e correlatos, Homologação de transação extrajudicial de regulamentação de visitas, Mediação de conlitos,
Investigação e reconhecimento de
paternidade ou maternidade, Retiicação de registro, Anulação de registro, Suprimento de idade, Suprimento
de consentimento, Inventário ou
adjudicação, alvarás diversos, defesa
de adolescente infrator, orientação
jurídica e/ou social (trabalhista, previdenciário), realização de tentativa de
acordos e reconciliações.
O desempenho dos proissionais
e sua dedicação ao trabalho em prol
dos marginalizados tornam o Centro
de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente Zilah Spósito ponto
de referência na solução de conlitos
e proteção às famílias.
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Conviver no Carmo (antigo Pró-Menor)
A ideia de dar uma efetiva ajuda aos
menores carentes do Morro do Papagaio
e da Vila Acaba Mundo embalava os
sonhos dos padres carmelitas, principalmente os do jovem Frei Cláudio. Ele não
se conformava em encontrar pelas ruas
tamanha quantidade de crianças em situação de abandono e de periculosidade.
Inicialmente, foi feita uma parceria
com as escolas Benjamim Jacob, Ulisses
Guimarães e Guaraná Menezes com a
intenção de ocupar o tempo das crianças no contra-turno das aulas, complementando-lhes os conhecimentos,
ministrando-lhes atividades prazerosas
e afastando-as dos perigos das ruas.
Ainal, com a ajuda de educadores,
donas de casa, psicólogos, artistas de
várias áreas e pessoas carentes que tivessem se destacado em alguma habilidade
– todos voluntários – foi fundado, em
1977, o Pró-Menor, mantido pela Comunidade Carmo-Sion.
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Objetivos básicos do projeto:
• A socialização de crianças
e adolescentes através de
atividades diversas.
• O desenvolvimento desses
menores através da
participação em atividades
culturais, artísticas e esportivas.
• A busca de entrosamento entre
a comunidade e as famílias
e entre as próprias famílias
dos menores atendidos,
visando dar a todos melhores
perspectivas de vida.
Na constituição do Pró-Menor, a
grande preocupação era o conhecimento dos valores e dos problemas de
cada criança, em um ambiente amigo e
agradável para o desenvolvimento das
atividades. Para tal, buscava-se discutir a

situação da criança\adolescente na família e na sociedade, o signiicado do PróMenor na vida de cada um e o que cada
um representava no projeto, fazendo-as
sentirem-se ouvidas e valorizadas.
As atividades eram desenvolvidas
voluntariamente e com grande dedicação, às vezes, até além das possibilidades de cada um, contribuindo para
a formação sócio-educativa das crianças e adolescentes. Por meio de trabalhos manuais, artísticos, esportivos
e de apoio pedagógico procurava-se

amenizar os efeitos danosos da pobreza
e da iniquidade social, presentes na
vida daqueles jovens.
Em 2001, o Pró-Menor dispunha de
mais de 20 voluntários para atender
as cerca de 40 crianças, desenvolvendo
atividades de reforço escolar, pintura,
desenho, bordado, informática, orientações de cidadania e questões básicas
de higiene. Nessa ocasião, a coordenação estava a cargo de D. Virgínia Maria
de Freitas que, há 16 anos, participava
do projeto. Segundo ela:

“o objetivo do Pró-Menor e de cada voluntário era tirar as crianças da rua.
O projeto atendia a crianças que viviam em meio à violência. Sentia-se
que elas chegavam lá principalmente em busca de carinho e de amor.
Elas queriam ser vistas como seres particulares, cada um com suas
características. Não era um trabalho fácil, porque o mundo de onde vinham
também não era fácil. Mas, hoje, quando encontramos com algumas que, lá,
já estiveram e que, agora, se encontram no mercado de trabalho e não nas
ruas, torna-se extremamente gratiicante, sentimo-nos recompensadas”.
Em 2002, seguindo a orientação de
estudos na área social e levando-se em
conta os parâmetros estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente,
foi trocado o nome do Projeto PróMenor, para Projeto Conviver no Carmo.
Nessa época, eram cerca de 60 voluntários, assíduos e competentes em áreas
variadas, e com 70 alunos inscritos, com
as idades variando entre 8 e 14 anos.
Em 2003, surgiu a proposta de parceria com o Colégio Marista Dom Silvério,
articulada pelos membros do Projeto,
pelo Pároco Frei Cláudio e pelos dirigentes do Colégio. Essa parceria criou
condições para que os atendidos pelo

Conviver no Carmo pudessem conhecer
melhor suas próprias habilidades esportivas, desenvolvendo-as plenamente,
pois o Colégio, através, principalmente,
do empenho de sua coordenadora,
Prof.ª Janice Salomão de Andrade, permitiu que eles usufruíssem de todos os
seus dispositivos desportivos e que ainda
convivessem com os alunos maristas.
A partir daí, a articulação esportearte-educação tornou-se a orientação prioritária do Projeto e enlaçou
o público atendido na pedagogia da
autoestima, do reconhecimento e da
airmação de sua identidade. Além
disso, a mudança contribuiu para uma
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nova dinâmica das atividades e, mais
importante, para uma nova postura das
crianças e adolescentes frente aos problemas e limites de sua atuação. Nesse
momento, as vagas oferecidas passaram de 80 para 140, o espaço se tornou
pequeno.
No ano de 2010, o projeto Conviver
no Carmo passou por novas mudanças.

Foram incluídas atividades de judô,
educação ambiental e reciclagem. As
crianças e adolescentes, de 12 e 13
anos, passaram a participar de campeonatos de judô em espaços privilegiados,
fora da sede, como o Minas Tênis Clube,
a Academia Holística de Judô e, o que
é melhor, a ocupar lugares de destaque
como 1º e 2º colocados.

Creches
A creche e a pré-escola são locais de
encantamento, alegria, cuidados, carinho e convivência, pois são as primeiras
experiências sociais fora da família. Há
um apreço especial pelo cuidado, nessa
faixa etária, quando marcas profundas
se registram na mente e no coração das
crianças. As atividades desenvolvidas
no interior da escola e levadas às famílias, como possibilidade de participação
e crescimento, favorecem o enriquecimento cultural dos diferentes grupos
sociais. Quando falamos de cuidado, não
estamos falando apenas da aprendizagem de números, letras, palavras, sílabas
e frases. Falamos, também, de valores, de
diferentes formas de expressão cultural,
de airmação da personalidade, do respeito pelo outro e por si próprio. Aqui,
especialmente, falamos de uma Espiritualidade Carmelitana, vivenciada no
cotidiano do trabalho com as crianças.
Frequentar a escola é um direito de
toda criança, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
registrado na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação e consta da Constituição
Federal do Brasil.
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A etapa inicial da educação básica,
chamada educação infantil, atende
crianças de zero a cinco anos. Do zero
aos três anos, as crianças são atendidas nas creches. Depois, até completar seis anos, as crianças participam da
pré-escola.
Até recentemente, as creches e préescolas eram consideradas como ação
de assistência social e, portanto, ligadas ao Ministério de Desenvolvimento
ou Ação Social. Existiam para dar apoio
e suporte às mulheres trabalhadoras,
não estavam prioritariamente atentas
às necessidades infantis.
Hoje, ligada ao Ministério da Educação e Cultura, a educação infantil, que
engloba a creche e a pré-escola, atua
no desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e social da criança, complementando a ação da família e da comunidade. Faz parte de um processo educativo devendo se articular com outros
níveis do ensino formal.
Na Creche, o projeto pedagógico não
está focado em conteúdos ou conhecimento formal. O trabalho tem dois
eixos fundamentais: a interação e a

brincadeira. Todas as atividades devem
considerar esses aspectos. Na Pré-Escola,
deve-se cuidar para que, através de brincadeiras, histórias, oicinas de desenhos,
jogos, pintura e música, a criança se insira
no universo pedagógico e inicie seu processo formal de aprendizagem.
Em ambas as etapas a criança tem
direito à atenção individual, ambiente

aconchegante, seguro e estimulante,
contato com a natureza, alimentação
sadia, além do cuidado com o corpo e a
formação de hábitos de higiene. Dessa
forma, contribui-se para que a criança
desenvolva sua personalidade e sinta-se
socialmente incluída.
São duas as creches vinculadas à
Comunidade Carmo-Sion:

A Creche Nossa Senhora do Carmo, sem personalidade jurídica própria, está vinculada diretamente à Paróquia Nossa Senhora
do Carmo. Foi fundada em 1984, por membros da Associação dos
Moradores da Vila Santa Rita de Cássia e por paroquianos da Igreja
do Carmo, liderados por Frei Inocêncio. Na época, o aglomerado era
carente de infraestrutura e o processo de urbanização apenas se iniciava. Não havia nenhuma instituição para atender criança pequena.
A Creche Nossa Senhora do Carmo foi pioneira.
A ideia atendeu a necessidade das mães que trabalhavam fora e não
tinham onde deixar os ilhos. Esse grupo comprou uma casa e a adaptou
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para receber as crianças. Depois de certo tempo funcionando sem documentação legal, a Associação entregou a direção à Igreja Nossa Senhora
do Carmo, que criou o estatuto e fez a necessária legalização. A Creche
passou por várias melhorias, inclusive no espaço físico, promovendo
uma gestão democrática e organizada.
No início, eram 55 crianças e apenas duas educadoras e uma coordenadora, sendo que dez crianças eram do berçário. Hoje, a Creche
atende 64 crianças, respeitando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Conta com uma equipe de cinco educadores qualiicados, com
formação especíica e continuada, dois coordenadores, com formação
em Pedagogia, uma faxineira, uma cozinheira e um vigia noturno.
***

A Creche Comunitária Terra Nova, com personalidade jurídica própria, situa-se na Vila do Acaba Mundo. Em 1986, um grupo de jovens da
vila, com o apoio dos frades carmelitas, criou a Creche para permitir que
as mães trabalhassem. Realizava-se, assim, um desejo dos moradores da
comunidade, pela existência de um espaço que garantisse o desenvolvimento adequado e seguro de suas crianças. Nesse primeiro momento, sem
maiores exigências burocráticas, a Creche funcionava, precariamente, em
alguns barracões adquiridos para essa inalidade.
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Com o passar dos anos, formalizou-se e passou a ser regida por
um conselho de pais, uma diretoria composta por voluntários e
uma Assembléia Geral. Atualmente, sua sede possibilita o atendimento de 105 crianças, de onze meses a seis anos, distribuídas
em cinco turmas: Maternal I e II e Infantil (Pré-Escola) I, II e III. É
conveniada com as Secretarias Municipais de Educação e de Abastecimento de Belo Horizonte, atuando de acordo com as normas e
exigências estabelecidas.
Conta com 14 funcionários (Coordenação Pedagógica e Administrativa, Professores, Serviçais e Cozinheiros) pagos com recursos repassados pela Prefeitura. As despesas são, em parte, cobertas pelo convênio e o restante é assumido com recursos, obtidos através de doações
individuais ou de empresas.
Em nossas creches, todos os que participam das atividades realizadas,
quer sejam funcionários, quer voluntários buscam ser fator de acréscimo, de fortalecimento, de alegria e de bem estar para as crianças. Se
propõem, sobretudo, a fazer desabrochar as potencialidades existentes
e, no exercício verdadeiro da referida Espiritualidade Carmelitana, a
ajudar as crianças rumo à convivência fraterna e à cidadania.

Escola proissional
A Escola Proissional de Santo Elias
foi inaugurada em 1970. Projeto Social
da Igreja do Carmo teve, como objetivo, atender prioritariamente, jovens

das comunidades carentes do entorno
da sede, para capacitá-los e inseri-los
no mercado de trabalho. A princípio
eram 12 cursos.
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Com o passar dos anos, a grade de
cursos sofreu alteração, algumas proissões não tinham mais demanda no
mercado de trabalho, portanto, deixaram de fazer parte da relação de cursos
ofertados pela Escola Proissional e
outros cursos foram inseridos.
Atualmente, são ministrados 08
cursos: Corte e Costura Básico, Corte
e Costura Aperfeiçoamento, Cuidador
de Idosos, Eletricidade Predial e Industrial, Digitação, Informática Básica
e Intermediária, Informática para 3º
Idade, Mecânica Automotiva.
A Escola visa capacitar e tornar apto

para o mercado de trabalho, todo
aquele que ingressar nos seus cursos.
Para atender um número maior de
alunos e promover inclusão social, não
é exigido nível de escolaridade. Basta
que o aluno seja alfabetizado.
A Alfabetização de Adultos, iniciativa
de voluntários dos serviços sociais da Igreja
do Carmo, a partir de 2010, foi integrada
à coordenação da Escola Proissional.
E assim, inspirada no espírito carmelitano de bem servir e de levar conhecimento e aprendizagem a tantas pessoas quanto possível, caminha a Escola
Proissional da Igreja do Carmo.

Formação humana e cristã
Atividade realizada por voluntários,
em sala de aula, na Escola Estadual Presidente Antônio Carlos.
Durante um horário de aula, na
segunda aula da segunda-feira, à noite,
duplas de voluntários faziam trabalhos
com os alunos do segundo grau.
As atividades consistiam em palestras proferidas pelos voluntários, que
se preparavam sob a coordenação de
Feri Claúdio, de modo que todas as
turmas tivessem a mesma abordagem.
O propósito da interação voluntáriosalunos era despertar nos estudantes a
criticidade em relação a temas atuais
da comunidade, da cidade, do estado,
do país e do mundo, debatendo os
aspectos positivos e negativos dos fatos
abordados.
Uma vez ao ano, era realizada a Feira
de Talentos, quando os voluntários
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tinham ajuda de empresas, proissionais e artistas para desenvolverem
junto com os alunos, habilidades que,
além de ajudá-los a melhorar a qualiicação proissional, criassem alternativa
empreendedora de modo a melhorar
sua autoestima.
As atividades da Feira de Talentos
consistiam em cursos de maquilagem,
de dança, de artesanato, de informática, de criação de rede de computadores, etc.
Atendendo solicitação dos alunos,
foram ministradas várias palestras sobre
educação sexual, higienização bucal,
orientação sobre legislação trabalhista.
A Formação Humana contava com
voluntários das mais variadas atividades proissionais e habilidades. O trabalho desenvolvido tinha a orientação e o
acompanhamento de Frei Cláudio.
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Pastoral da
Saúde
Ambulatório, a porta de entrada da
Pastoral da Saúde
A história do Ambulatório confunde-se com a própria história da
Igreja do Carmo em Belo Horizonte. No dia 16 de julho de 1940, foi lançada a pedra fundamental da primeira igrejinha. No mesmo dia, foram
inaugurados um modesto ambulatório e um lactário, para a comunidade carente do Bairro.
Após o Concílio Vaticano II, em 1966, transformações profundas nas
diretrizes religiosas levaram a uma ação pastoral renovada e transformadora. O objetivo, além do cuidado da saúde física e espiritual dos
necessitados, era despertar neles a consciência dos direitos humanos.
A partir de 1967, os serviços do ambulatório foram signiicativamente
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ampliados, com a chegada de um
grupo de sacerdotes jovens entre
eles, Frei Cláudio, Frei Cornélio e Frei
Renato. Com esse apoio, iniciou-se a
busca por voluntários e recursos inanceiros para a concretização do projeto,
tendo, à frente, Dona Regina Figueiredo, com seu entusiasmo e espírito
empreendedor.
Com o passar dos anos, os serviços
do Ambulatório se estruturaram e se
transformaram na Pastoral da Saúde,
contemplando:
• Ambulatório médico
• Medicina naturalista
• Laboratório de análises clínicas
• Serviço odontológico
• Farmácia
• Centro de Atendimento
Terapêutico – CAT
• Centro de Atendimento ao
Desnutrido – CAD
• Fisioterapia
• Outros serviços de apoio
(pré-natal, hipertensos,
diabéticos, etc)
O Ambulatório é a porta de entrada
dos serviços da Pastoral, alcançando
média anual de 20.000 atendimentos.
Conta com, aproximadamente, 300
voluntários: médicos, dentistas e atendentes, distribuídos em três turnos,
nas áreas de clínica médica, pediatria, dermatologia, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, ginecologia e
enfermagem.
Na Ginecologia, destacam-se a mastologia, a hebiatria, o planejamento
familiar e encaminhamentos de exames

de mamograia, ultrassom e prevenção
de câncer. O pré-natal orienta as gestantes para o aleitamento materno e
outros cuidados de puericultura.
A Cardiologia conta com o suporte
da eletrocardiograia, realizada no
próprio Ambulatório. O grupo de
hipertensos funciona com médicos e
voluntários, através de reuniões periódicas, orientando os pacientes sobre
dieta, medicação e riscos relacionados
à doença.
A Enfermagem oferece suporte realizando pequenas intervenções, curativos e aplicação de injeções.
A Farmácia presta serviços ao Ambulatório, a outros centros de saúde e à
população em geral. Fornece medicamentos gratuitamente, com ajuda
e orientação. A excelência do serviço
prestado pela farmácia do Ambulatório tornou-a referência em Belo Horizonte, para o recebimento de doação
de remédios.
A Medicina Naturalista é realizada
por médicos antroposóicos, através de
convênios com a Faculdade de Medicina da UFMG, Hospital Mater Dei,
UNI-BH e Faculdade de Ciências Médicas. Técnicos voluntários aplicam Reiki
e Shiatsu.
Os exames laboratoriais de análises
clínicas, inicialmente, eram realizados
no próprio Ambulatório. Hoje, esses serviços são realizados através de convênio com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte. Além dos nossos pacientes,
são atendidos, também, os da Igreja de
São Mateus (Anchieta) e os da Igreja de
Nossa Senhora Rainha (Belvedere).
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O Serviço Odontológico é dotado de
gabinetes com três módulos e aparelho
de Raio X. Equipes de dentistas voluntários realizam tratamentos, aplicação
de lúor, fornecimento de próteses,
limpeza e curativos. Atende, também,
na parte de ortodontia, crianças de 7
a 9 anos.
O Centro de Atendimento Terapêutico – CAT foi criado em junho de 1977,
por Frei Cláudio e Sérgio Bittencourt,
com atendimentos de psicoterapia individual e familiar, terapia ocupacional e
fonoaudiologia.
O Centro de Atendimento ao Desnutrido, hoje extinto, era formado por
nutricionistas e assistentes sociais, que
orientavam as mães. Lá era fornecida a
farinha enriquecida e o pão forte, para
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alimentação e tratamento das crianças
desnutridas.
A Fisioterapia atende pacientes encaminhados pelo Ambulatório. A clínica é
equipada adequadamente para os atendimentos realizados por um isioterapeuta,
funcionário da Paróquia, e, além dele,
conta com isioterapeutas voluntários.
Hoje, voltando nosso olhar para o
passado, constatamos a relevância dos
serviços prestados pelo Ambulatório,
sobretudo no período anterior à criação do SUS (Constituição de 1988) e a
sua implantação. A Pastoral da Saúde,
inspirada na mística carmelitana, promove a cidadania, através da inclusão
de signiicativa parcela da sociedade,
ao acolher e cuidar, prioritariamente,
dos menos favorecidos.

